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Dot.: programu „Aktualności dnia” emitowanego w Radiu Maryja dnia 31 maja 2022 

roku 

 

 

 

 

SKARGA  

NA DZIAŁANIE PROWADZĄCEGO PROGRAM AKTUALNOŚCI DNIA W RADIU 

MARYJA, DN. 31 MAJA 2022 ROKU 

 

Działając w imieniu skarżącego Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii 

Otwarta Rzeczpospolita, jako osoba uprawniona do reprezentacji Stowarzyszenia, niniejszym 

składam skargę na działania prowadzącego program Aktualności Dnia, który jako prowadzący 

program dopuścił się naruszenia rzetelności dziennikarskiej, poszanowania godności ludzkiej - 

art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. 

 

Wobec powyższego wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do 

prowadzącego program i nadawcy – Radia Maryja. Niestety nagranie programu dostępne w 



Internecie nie zawiera imienia i nazwiska prowadzącego program - 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-bortkiewicz-zaczelismy-zyc-w-

swiecie-w-ktorym-zatarta-zostala-granica-miedzy-norma-a-patologia-miedzy-prawda-a-

klamstwem-miedzy-dobrem-a-zlem/ 

 

UZASADNIENIE 

 

31 maja 2022 roku w Radiu Maryja został wyemitowany program Aktualności Dnia, którego 

gościem był Paweł Bortkiewicz. Biorący udział w audycji, wraz z prowadzącym, wielokrotnie 

obrażali osoby nieheteronormatywne, mówiąc m. in. o tym, że czerwiec – miesiąc dumy – jest 

„obrzydliwy”. W dalszej części programu uczestnicy kpią z osób transpłciowych. Sam Paweł 

Bortkiewicz z dumą deklaruje, że jest homofobem i transfobem. W sposób pogardliwy i 

nienawistny odnosi się do społeczności LGBTQ+. 

 

Paweł Bortkiewicz nawiązał też do niedzielnego incydentu w centrum Warszawy, gdzie starszy 

mężczyzna zamalował sprejem plakaty z całującymi się parami kobiet i mężczyzn, które 

przedstawiały okładki najnowszego numeru miesięcznika "Vogue". Dzień później w tym 

miejscu odbył się happening będący formą protestu przeciwko temu aktowi wandalizmu.  

- Taką homofobię, jaka jest tutaj prezentowana, przypisuję sobie. Nie jestem tylko homofobem, 

ale też transfobem. Dlatego, że staram się, żeby ktoś mi wyjaśnił w sposób precyzyjny, na czym 

polega transgenderyzm czy transsekseksualizm - mówił Bortkiewicz. 

 

Gość Radia Maryja pochwalił mężczyznę, który zamalował plakaty. - To świadczy o tym, że 

jeszcze nie ulegliśmy procesowi zatracenia orientacji w sferze wartości i tego, co jest normą, a 

co patologią, co jest dobre, a co złe. Forma zamalowywania publicznie wywieszanych zdjęć, 

które ilustrują pocałunki homoseksualne, niewątpliwie może urażać czyjąś estetykę. Jeżeli - 

przepraszam za porównanie - mamy dopuszczalne w Polsce wyrokiem sądu znieważanie 

wizerunku Chrystusa i Matki Bożej, które miało miejsce w Płocku i okazało się bezkarne 

wyrokiem miejscowego sądu, to dlaczego nie mamy reagować na to, co obraża nasze uczucia. 

Dlaczego nie ma zgody na symetrię zachowań? Przy czym w tym pierwszym przypadku jest to 

rzeczywiście - obiektywnie rzecz ujmując - obrazoburstwo, jest to profanacja. Jest to akt 

bluźnierczy, bo wizerunki Chrystusa i Maryi są oczywiście wizerunkami, które stanowią 

przedmiot kultu religijnego - przekonywał duchowny. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-bortkiewicz-zaczelismy-zyc-w-swiecie-w-ktorym-zatarta-zostala-granica-miedzy-norma-a-patologia-miedzy-prawda-a-klamstwem-miedzy-dobrem-a-zlem/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-bortkiewicz-zaczelismy-zyc-w-swiecie-w-ktorym-zatarta-zostala-granica-miedzy-norma-a-patologia-miedzy-prawda-a-klamstwem-miedzy-dobrem-a-zlem/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-bortkiewicz-zaczelismy-zyc-w-swiecie-w-ktorym-zatarta-zostala-granica-miedzy-norma-a-patologia-miedzy-prawda-a-klamstwem-miedzy-dobrem-a-zlem/


Zgodnie z art. 10 ust. 1 Prawa prasowego zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i 

państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami 

współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. Tymczasem 

prowadzący program w rozmowie z P. Bortkiewiczem ani razu nie zareagował na 

homofobiczne, transfobiczne, pełne pogardy i nienawiści wypowiedzi swojego gościa.  

 

Zadaniem nadawcy publicznego i prywatnego jest budowanie postaw szacunku wobec 

wszystkich osób i grup. Radio Maryja formalnie nie jest nadawcą publicznym, jednak 

częściowo utrzymywane jest z publicznych pieniędzy. Nie może być ono miejscem, w którym 

prowadzi się kampanię nienawiści wobec jakiejkolwiek grupy mieszkającej w Polsce.  

 

 

W związku z powyższym wnoszę jak wstępie. 

 

za Stowarzyszenie – pełnomocnik/ Sekretarz Zarządu /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- odpis KRS nr 0000123605 

 

 

 


